
  AQUA SERVIS, a.s.  IČ: 609 14 076  Bankovní spojení: 
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  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114. Firm 67/94. 
  Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94 

Naše voda. Náš život. 
 

PŘÍLOHA k přihlášce 

V Ý P O Č E T 
paušálního poplatku

doplní se v případě, že není osazen vodoměr, nebo se fakturuje pouze stočné 

jméno, příjmení/ název firmy ulice čp. obec PSČ 

Datum (od kdy paušál fakturovat – kdy došlo ke změně) ………………………………… 

Počet osob v domácnosti  ………………….. 

Položky dle zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

A. Vybavení domácnosti  - vyplňte položky, které odpovídají vybavení Vaší domácnosti (uvedené
množství v m3/rok se týká spotřeby 1 obyvatele za rok - při výpočtu nutno vynásobit počtem osob
v nemovitosti)

Položka          m3/rok    Výpočet
 ..……………….. 
 …….............. 

1. byt - tekoucí voda mimo byt (kohoutek venku)..........................................15
2. byt - bez tekoucí teplé vody (kamna na tuhá paliva)....................................25
3. byt - s tekoucí teplou vodou (boiler).........................................................35  ………………….. 

Rodinný dům – na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 
1m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. 
(kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond)  

  1               ..………………… 
Rekreační chaty (chalupy) - na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako 
u položek č. 1,2 a 3 kapitoly A. Vybavení domácnosti s přihlédnutím k době, po kterou je chata během 
roku využívaná                                                                                                         ..………………… 

  ………………….. 

 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 

 ………………….. 
 ………………….. 

 ………………….. 
 ………………….. 

 ………………….. 

B. Mytí automobilů
osobní automobil užívaný pro domácnost – předpokládá se mytí 10x ročně...........1

C. Hospodářská zvířata (na jeden kus v průměru/rok)
dojnice včetně ošetřování, mléka a oplachu...................................................36
býk.............................................................................................................18
tele, ovce, koza a vepř....................................................................................6
prasnice.......................................................................................................8
kůň.............................................................................................................14
pes – chovná stanice – pouze nad 2 kusy.........................................................1
drůbež – na 100 ks v průměru/rok
- slepice, perličky...................................................................................11
- husy, kachny, krůty................................................................................36

D. Zahrady
- venkovní zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na 100 m2 ........................16
- sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100m2

pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin...................................3
- zeleniny pod čidel na určení vlhkosti..............................................................12

E. Bazén (objem)   ………………….. 

Celkový počet m3/rok    ……..…………… 

Vlastník svým podpisem potvrzuje platnost uvedených údajů 

v ………………………………………………………. dne……………………… 
  …………………………………………… 
  podpis odběratele (plátce) 
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